مشخصات عمومی و فنی
پکیجهای برودتی
سری 50ZA

تولیذ شرکت صنایع سرماآفریه ایران

 25شهریور ماه ( 1391نسخه )91625

پکیجّای تشٍدتی یکپاچِ َّایی  50ZAدس ظشفیتّای ًاهی  03الی  033تي تثشیذ دس  7هذل تَلیذ
هیضًَذ .ایي پکیجّا دس فضای خاسج ًصة هیضًَذ ٍ اهکاى ًصة آىّا تش سٍی صهیي ٍ یا پطت تام
ٍجَد داسد .دس ایي سشی اص پکیجّا اص کوپشسَسّای سفت ٍ تشگطتی دس تواهی هذلّا ٍ کوپشسَسّای
اسکشال تا ظشفیت  03تي تثشیذ استفادُ هیضَد ٍ تا ّش سِ ًَع هثشد  R22, R407C, R134Aقاتل
اسائِ هیتاضٌذ .تٌَع ایي هحصَل تسیاس قاتل تَجِ هیتاضذ ٍ کاستش هیتَاًذ تٌاتش ًیاص عَاهلی هاًٌذ ًَع
کوپشسَس ،حجن َّای هَسد ًیاصًَ ،ع ٍ جٌس فیي ،فیلتشّای هَسد ًیاص ٍ غیشُ هحصَل هَسد ًیاص خَد سا
اًتخاب ًوایذ .تشای آضٌایی تیطتش تا تٌَع هحصَل ٍ ظشفیتّای هَسد ًیاص تِ کاتالَگ پکیج 50ZA
هشاجعِ گشدد.

 مشخصات عمًمي
ّش پکیج داسای یک ٍ یا دٍ هذاس تثشیذ جذاگاًِ (هغاتق جذٍل ریل) هیتاضذ کِ ّش هذاس تا تَجِ تِ
ظشفیت ٍ ًَع کوپشسَس دسصذی اص کل تاس دستگاُ سا تاهیي هیًوایذ.
 کٌتشل سیستن تَسظ  PLCصَست هیپزیشد. ّش پکیج ضاهل سَیچ قغع فطاس تاال ٍ فطاس پاییي جْت ّش کوپشسَس ،سٌسَس فطاس هکص ٍ ساًصکوپشسَس ،سَیچ فطاس في ٍ فیلتش َّا ،سٌسَسّای دهای َّای ٍسٍد ٍ خشٍج اٍاپشاتَس ،ضیش اًثساط
الکتشًٍیکی ،حفاظت قغع فاص ٍ تغییش تَالی فاص ،ضیش اعویٌاى ،ضیش قغع خظ هایع ،ضیش ضاسط هثشد،
کلیذ حشاستی ،کٌتاکتَس ،فیلتش دسایش ،سایت گالس ٍ ضیش تشقی تَدُ ٍ تِ صَست ضاسط ضذُ تا هثشد
تحَیل دادُ هیضَد.

BASE UNIT 50ZA

030

040

050

060

Nominal Capacity (Tons)

30

40

50

60

Compressor

Type

Semi Hermetic Reciprocating Compressors

Quantity…HP

1…30

1…40

2…25

1…20 , 1…40

Capacity Steps (% Cylinders)

67,100

67,100

33,50,83,100

45,61,78,100

No. Of Refrigerant Circuits

1

1

2

2

Type

Scroll Compressors

Quantity…HP

2…15

4…10

2…10 , 2…15

6…10

Capacity Steps (%)

50,100

25,50,75,100

20,40,70,100

16,33,50,67,84,100

No. Of Refrigerant Circuits

2

2

2

3

BASE UNIT 50ZA

070

080

100

Nominal Capacity (Tons)

70

80

100

Compressor

Type

Semi Hermetic Reciprocating Compressors

Quantity…HP

1…30 , 1…40

2…40

4…25

Capacity Steps (% Cylinders)

38,67,81,100

33,50,83,100

17,33,50,67,83,100

No. Of Refrigerant Circuits

2

2

4

Type

Scroll Compressors

Quantity…HP

NA

NA

NA

Capacity Steps (%)

--

--

--

No. Of Refrigerant Circuits

--

--

--

ُ اًذاصُ گیشی ضذAHRI-410,420  ظشفیتّا ٍ جذاٍل هطخصات دستگاُّا هغاتق تا استاًذاسد.است
ُ هیلیوتش دس داخل پاًلْای دستگا09  تِ ضخاهتPolyurethane ٍ Polystyrene  عایق اص ًَع.استفادُ هی ضَد
ٍ  ٍ استاًذاسدّای سسویANSI/ASHRAE

15/  ساخت دستگاُ هغاتق تا استاًذاسدّای. صَست هی گیشدASME کذّای قاتل قثَل

ًِ ضاسط پکیج ٍ تست ٍ ساُاًذاصی دس کاسخا،ُ کلیِ لَلِکطی ٍ سین کطیّای کٌتشل ٍ تاتلَ دستگا.اًجام ضذُ ٍ پکیج تِ صَست کاهل دس هحل کاسخاًِ تحَیل هطتشی هیضَد

 مشخصات كمپرسًرَا
 کوپشسَسّا اص ًَع سفت ٍ تشگطتی سشی  06Eهاسک  ٍ Carrierاص ًَع اسکشال سشی  ZRهاسک Copelandهیتاضٌذ ٍ پکیج تش اساس هطخصات فٌیً ،قطِّا ٍ سٍش تَلیذ کشیش آهشیکا ساختِ
هیضًَذ.
كمپرسًرَای رفت ي ترگشتي ًیوِ تستِ سشی  06Eداسای ضیشّای هکص ٍ ساًصUnloader ،
تشقی ،ایضٍالتَس استعاضی ،سَیچ اختالف فطاس پوپ سٍغي ،پوپ سٍغي ،سایت گالس تِ ّوشاُ یک عذد
 Mufflerتشای یکٌَاخت کشدى جشیاى هثشد جْت پاییي آٍسدى استعاضات ٍاسدُ ٍ سش ٍ صذا ًصة
هیگشدد.
كمپرسًرَای اسکرال سشی  ZRداسای ضیشّای هکص ٍ ساًص ،ایضٍالتَس استعاضی ٍ سایت گالس
سٍغي هیتاضذ.
دس ّش دٍ ًَع کوپشسَس هَتَس کوپشسَسّا تا جشیاى گاص خظ ساکطي دس اعشاف هَتَس خٌک ضذُ ٍ ّش
کوپشسَس هجْض تِ ّیتش تشقی تشای سٍاى ساصی ٍ جذا ًوَدى گاص اص سٍغي دس ٌّگام ضشٍع تِ کاس دستگاُ
هیتاضذ.
 فه كىذاوسًر
فيّای کٌذاًسَس هاسک  EBMآلواى اص ًَع هحَسی تا اتصال هستقین پشُ ٍ هَتَس هیتاضٌذ .کالس
عایقی ایي فيّا  ٍ Fتا دسجۀ حفاظت  IP55هیتاضذ.

 كًیلَای اياپراتًر ي كىذاوسًر
کَیلْای کٌذاًسَس ٍ اٍاپشاتَس ساختِ ضذُ اص پشُ ّای هَجذاس آلَهیٌیَهی (کِ تٌا تِ دسخَاست هطتشی
اهکاى اسائِ فیي هسی ًیض ٍجَد داسد) ٍ لَلِ ّای هسی اًثساط یافتِ ( )Expandedجْت اتصال کاهل
تا پشُ ّا ٍ حزف هقاٍهت تواسی دس اًتقال حشاست تَدُ ٍ پس اص هشحلِ  Expandدس حَضچِ
هخصَظ تا هَاد ضَیٌذُ صاتًَی ( )Detergentکاهال ضستطَ ٍ چشتی صدایی هیگشدًذ.
الصم تِ رکش است ٍجَد سٍغي دس توام هشاحل ساخت فیي ٍ کَیل اجتٌاب ًاپزیش هیثاضذ ،لزا اص آًجا کِ
کَیلْای آغطتِ تِ سٍغي دس هذت کَتاّی تا گشد ٍ خاک کاهال تلَکِ ضذُ ٍ تی استفادُ هیطًَذ ،ایي
هشحلِ اص ساخت اص اّویت قاتل تَجْی تشخَسداس هی تاضذ .کَیلْا پس اص ساخت دس  400Psigهَسد
تست فطاس ٍ دس  150Psigهَسد تست ًطتی قشاس هی گیشًذ.
کَیل کٌذاًسَس ایي هحصَالت ضاهل چْاس سدیف سدیف لَلِ هسی تا  01پشُ فیي دس ّش ایٌچ است.
کَیل سشهایی ضص سدیف لَلِ هسی تا  8پشُ فیي دس ّش ایٌچ است.

.پکیج ّای ضشکت سشهاآفشیي ایشاى تش اساس هطخصات ضشکت کشیش آهشیکا ساختِ هی ضَد ٍ قغعات آى تطشح ریل هیتاضذ

ٌكشًر سازوذ

مارک

USA/CHINA

CARRIER

USA/FRANCE

COPELAND

GERMANY

EBM

ITALY

COMEFRI

GERMANY

ALCO

ITALY

CASTEL

MEXICO

ردیف
کوپشسَسّا

0

فيّای کٌذاًسَس

2

في اٍاپشاتَس

0

ضیش اعویٌاى

4

HIGH PRESSURE CONTROL

کٌتشل فطاس قَی

1

LOW PRESSUER CONTROL

کٌتشل فطاس ضعیف

0

LIQUID SHUT-OFF ANGLE
VALVE

ضیش قغع خظ هایع

7

CHARGING VALVE

ضیش ضاسط هثشد

8

SIGHT GLASS

ضیطِ هایع ًوا

9

کٌتشلش هیکشٍپشٍسسَسی

03

LOW PRESSURE SENSOR

سٌسَس فطاس ضعیف

00

HIGH PRESSURE SENSOR

سٌسَس فطاس قَی

02

COMPRESSORS
CONDENSER FAN
EVAPORATOR FAN
SAFETY VALVE (RELIEF
VALVE)

PENN
(JOHNSON CONTROL)

MEXICO

ٍوام لطع

PENN
(JOHNSON CONTROL)

GERMANY

ALCO

USA

MUELLER - HENRY

ITALY
ITALY

CASTEL
CASTEL

USA
GERMANY

SPORLAN/ALCO

MEXICO

DANFOSS/CASTEL

ITALY
ITALY

CAREL

ITALY

CAREL

ITALY

CAREL

MICROPROCESSOR
CONTROLER

كشًر
ٌسازوذ

مارک

ITALY

CAREL

GERMANY

SCHNEIDER

GERMANY

SCHNEIDER

ITALY

CAREL

GERMANY

ALCO

USA

SPORLAN

ITALY

CASTEL

IRAN

SSI

GERMANY

DANFOSS

IRAN

QAEM COPPER Ind.

---

ٍوام لطع

ردیف

AIR FLOW SENSOR

سٌسَسّای دهای َّا

00

CIRCUIT BREAKER

کلیذ حشاستی

04

کٌتاکتَس

01

ضیش اًثساط الکتشًٍیکی

00

)ضیش سَلًََئیذ (ضیش تشقی

07

FILTER DRIER

فیلتش خطک کي

08

CORE FILTER DRIER

ّستۀ فیلتش دسایش

09

FIN COPPER TUBES

لَلِ ّا

23

FLEX INSULLATION

عایق

20

CONTACTOR
ELECTRONIC EXP. VALVES

SOLENOID VALVE

ITALY
THAILAND
IRAN

شرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهای فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول میتواند
.نسبت به استفاده از اقالم جایگسین در ساخت محصوالت اقدام نماید

.

مشخصات فىي سکشهَای ًَاساز پکیج 50ZA
ضخامت يرق تذوٍ

Polyurethane-Polystyrene 20mm
1.5 mm

لسمت كًیل

وًع عایك ي ضخامت آن

1-1.25 mm

Double Skin

ضخامت يرق تذوٍ

1-1. 5 mm

وًع عایك يضخامت آن

Polyurethane-Polystyrene 20mm

لسمت فه

جىس اسکلت

گالًاویسٌ

وحًٌ ًَاتىذی

وًارَای ًَاتىذی پشت چسة دار پلي یًرتان

وًع دریچٍ تازدیذ

درب لًالئي

وًع دریچٍ تازدیذ

وًع فه

 F.Cیا B.C

ضخامت يرق كف

تعذاد فه

 1عذد

وام سازوذٌ

ایتالیا

دير فه

تستگي تٍ ظرفیت ًَادَي دارد

میسان صذای فه

تستٍ تٍ وًع فه فرق دارد

لذرت الکتريمًتًر

تٍ سفارش تستگي دارد

دير الکتريمًتًر

تٍ سفارش تستگي دارد

كالس حفاظتي الکتريمًتًر

IP 54 , 55

وام سازوذٌ الکتريمًتًر

تا  25hpمًتًشن ي تٍ تاال ساخت چیه

وام سازوذٌ یاتالان

 SKFسًئذ یا  ASAHIشاپه

وًع تسمٍ يتعذاد آن

A, B, C

ريش ایسيالسیًن ارتعاش

استفادٌ از لرزٌ گیرَای شركت كارمه آلمان

ضخامت يرق تذوٍ

1 mm

وًع عایك ي ضخامت آن

Polyurethane-Polystyrene 20mm

Comefri

1.5 mm

لسمت اختالط ي فیلتر

جىس اسکلت

گالًاویسٌ

وحًٌ ًَاتىذی

وًارَای ًَاتىذی پشت چسة دار پلي یًرتان

وًع دریچٍ تازدیذ

درب از دي طرف دستگاٌ

جىس فیلتر

َفت الیٍ تا تًرَای آلًمیىیًمي

راوذمان فیلتر DS

%52

جىس لاب فیلتر ي ضخامت آن

گالًاویسٌ 1.5 mm

تعذاد دمپرَا

تستگي تٍ سایس

وًع دمپرَا

ایريفًل لًالئي

Double Skin

1.5 mm

جىس اسکلت

گالًاویسٌ

وحًٌ ًَاتىذی

وًارَای ًَاتىذی پشت چسة دار پلي یًرتان

)2mm )- 14 GA.Z.C.S

